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Ἡ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ τρίτου βιβλίου τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη (13ος/14ος αἰ.) ἀποτελεῖ
συμβολὴ στὴν ἔκδοση τοῦ συνόλου τῶν 12 βιβλίων ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ ὀγκῶδες αὐτὸ φιλοσοφικὸ σύγγραμμα,
στὸ ὁποῖο ὁ βυζαντινός λόγιος ἐπιχείρησε νὰ συνοψίσει, παραφράζοντας καὶ ἐνίοτε σχολιάζοντας, τὰ
σημαντικότερα ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλη. Στὸ Βιβλίον τρίτον, τὸ Περὶ οὐρανοῦ, συνοψίζεται ἡ ὁμώνυμη
Ἀριστοτελικὴ πραγματεία. Ἡ παροῦσα ἔκδοση περιλαμβάνει ἐκτενῆ Προλεγόμενα στὰ Ἀγγλικά, τὸ
πρωτότυπο βυζαντινὸ κείμενο συνοδευόμενο ἀπὸ φιλολογικὰ ὑπομνήματα, καθὼς καὶ εὑρετήρια. Τὰ
Προλεγόμενα ἐξετάζουν σὲ ἑπτὰ κεφάλαια ἕνα εὐρὺ φάσμα ζητημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ συγγραφέα καὶ
τὸ ἐκδιδόμενο κείμενο. Παρουσιάζονται βιογραφικὰ καὶ ἐργογραφικὰ στοιχεῖα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἱστορικὸ
πλαίσιο καὶ τὸν ἐκπαιδευτικὸ χαρακτῆρα τῆς Φιλοσοφίας, ἡ θέση τοῦ 3ου βιβλίου στὸ εὐρύτερο ἔργο, καθὼς
καὶ μία περίληψη τοῦ Περὶ οὐρανοῦ τοῦ Ἀριστοτέλη (κεφ. 1). Ἀκολουθεῖ λεπτομερὴς παρουσίαση τοῦ
περιεχομένου τοῦ κειμένου καὶ ἀναλυτικὸς σχολιασμὸς τῶν μεθόδων καὶ πρακτικῶν ποὺ ἐφάρμοσε ὁ
συγγραφέας προκειμένου νὰ ἐπιτύχει τὴν ἐπιτομὴ καὶ παράφραση τοῦ Ἀριστοτελικοῦ προτύπου του (κεφ. 2).
Τὰ στοιχεῖα ποὺ σχετίζονται τόσο μὲ τὴν ἄμεση χειρόγραφη παράδοση τοῦ κειμένου, ὅσο καὶ μὲ ἐκτενῆ
ἀποσπάσματα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ παραδίδονται σὲ μεταγενέστερα ἔργα τοῦ 14ου αἰ., παρουσιάζονται λεπτομερῶς
(κεφ. 3). Ἀκολούθως, σχολιάζονται ἐπιμέρους θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ περιθωριακὲς σημειώσεις καὶ
σχήματα ποὺ συνοδεύουν τὸ κείμενο (κεφ. 4). Ἡ γλῶσσα τοῦ κειμένου προσεγγίζεται μέσα ἀπὸ τὴ μελέτη
τῶν γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων στὴ χρήση ὁρισμένων γραμματικῶν φαινομένων, ὀρθογραφικῶν ἰδιομορφιῶν,
ἀλλὰ καὶ διαλεκτικῶν ἢ σπανίων τύπων ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ συγγραφέα (κεφ. 5). Τέλος, μία λεπτομερὴς
παρουσίαση τῶν ἀρχῶν ποὺ υἱοθετοῦνται στὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ κειμένου (κεφ. 6), καθὼς καὶ ἡ
βιβλιογραφία (κεφ. 7) συμπληρώνουν τὰ Προλεγόμενα τοῦ τόμου (σ. 1*-156*). Ἡ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ
βυζαντινοῦ κειμένου (σελ. 1-84) συνοδεύεται ἀπὸ τρία ὑπομνήματα (ἀριστοτελικό, πηγῶν καὶ κριτικό). Τὸν
τόμο συμπληρώνουν εὑρετήρια κυρίων ὀνομάτων,  λέξεων καὶ χωρίων τοῦ κειμένου (σ.  85-128), καθὼς καὶ
ἔγχρωμες ἀπεικονίσεις ἀπὸ ἑπτὰ ἐπιλεγμένα φύλλα χειρογράφου στὸ τέλος.
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